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П Р О Т О К О Л 

 
 

София, 15.09.2022 г. 

 

 
от Обществено обсъждане 

 

на доклад относно актуализация на списък с важни точки от 

газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и проект на актуализиран 

списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД 

 

Днес, 15.09.2022 г. от 10:40 ч. в сградата на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР, Комисията) се проведе обществено обсъждане на Комисията в 

пълен състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов. 
 

 На общественото обсъждане присъстваха членовете на Комисията Благой 

Голубарев, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на 

глас). 

На общественото обсъждане присъстваха М. Димитров – и.д. директор на 

дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – 

природен газ“ и експерти на КЕВР.  

 

Заседанието беше излъчено в реално време чрез интернет страницата на 

Комисията. 

 

Председателят откри общественото обсъждане и констатира, че не са налице 

правни пречки за провеждането му. 

 

Чрез съобщение на интернет страницата на Комисията, съгласно решение на 

КЕВР по Протокол № 243/09.09.2022 г., т. 3, за участие в общественото обсъждане на 

доклад относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на 

„Булгартрансгаз” ЕАД и проект на актуализиран списък с важни точки от 

газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, са поканени заинтересовани лица по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови 

организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители. 
 

Докладът с вх. № Е-ДК-1856 от 05.09.2022 г. относно актуализация на списък с 

важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и проект на 

актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД е изготвен от работна група в състав: Милен Димитров, Ремзия Тахир, Грета 

Дечева, Людмила Ненова, Александра Димитрова, Любослава Джоргова. 
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Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 243/09.09.2022 г., т. 3, е осигурена и 

възможност за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype. 

 

С писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-1035/09.09.2022 г. като заинтересовани лица 

са поканени: Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска 

асоциация „Природен газ“, Българска газова асоциация, Асоциация на 

търговците и производителите на природен газ и водород, Българска федерация 

на индустриалните енергийни консуматори, Асоциация на топлофикационните 

дружества в България, Асоциация на индустриалния капитал в България и 

„Булгартрансгаз“ ЕАД.  

 

Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация 

„Природен газ“, Българска газова асоциация, Асоциация на търговците и 

производителите на природен газ и водород, Българска федерация на индустриалните 

енергийни консуматори, Асоциация на топлофикационните дружества в България и 

Асоциация на индустриалния капитал в България не са заявили присъствено или 

дистанционно участие в обществено обсъждане. 

  

Заявилите присъствено участие в общественото обсъждане са: 

• г-жа Мария Герова – ръководител отдел „IT проекти“ в „Булгартрансгаз“ 

ЕАД; 

• г-н Никола Делев – и.д. директор „Стратегическо планиране“ в 

„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Комисията, както винаги в такива случаи, е изпратила покани до основните 

заинтересовани институции за участие в общественото обсъждане, а това са: 

Министерство на енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД, Българска асоциация „Природен газ“, 

Българска газова асоциация, Асоциация на търговците и производителите на природен 

газ и водород, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, 

Асоциация на топлофикационните дружества в България и Асоциация на 

индустриалния капитал в България. Със съжаление ще отбележа, че никоя от тези 

организации, независимо дали са асоциации, федерации, включително и 

министерството не се отзоваха и при нас в рамките на общественото обсъждане се 

представя единствено заявителят „Булгартрансгаз“ ЕАД. Участието ще бъде 

реализирано от г-жа Мария Герова - ръководител „IT проекти“ и г-н Никола Делев – 

и.д. директор „Стратегическо планиране“. Има ли най-напред въпроси към 

представителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД? Ако няма въпроси, аз взимам думата, 

защото аз имам въпроси. По отношение на няколко от важните точки от списъка искам 

да получа разяснение. Едната точка е Русе/Гюргево. Тя е входно-изходна точка. 

Интересува ме нормално ли функционира, защото, когато беше открита тази точка, 

поради различието на налягането в България (българската газопреносна и румънската 

газопреносна система) тя можеше да започне функциониране като входно-изходна, при 

положение, че бъде изградена газокомпресорна станция на румънска територия, за 

което беше осигурено и финансиране от Европейската комисия. В момента нормално 

ли е функционирането на тази входно-изходна точка? Заповядайте, г-н Делев! 

 

Никола Делев – и.д. директор „Стратегическо планиране“ в 

„Булгартрансгаз“ ЕАД: 
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Благодаря! Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Комисията, 

благодаря най-напред за възможността днес да участвам в заседанието. Да, точката 

Русе/Гюргево функционира нормално. Капацитетът, входният, от Румъния към 

България е малко над 4 милиона куб.м на ден. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

На ден? 

 

Никола Делев – и.д. директор „Стратегическо планиране“ в 

„Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Да. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

А иначе количеството беше милиард и половина ли? 

 

Никола Делев – и.д. директор „Стратегическо планиране“ в 

„Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Грубо, да, милиард и половина. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да. Благодаря. Това е единият ми въпрос. Имам втори въпрос, свързан с входно-

изходна точка Кюстендил/Жидилово. Бяха проведени разговори на високо ниво с 

ръководството на Република Северна Македония, като включително разширяване на 

обмена на енергийни ресурси. Има ли план в бъдеще за превръщането на изходна точка 

Кюстендил/Жидилово във входно-изходна за осъществяване на пълна реверсия на 

всички входно-изходни точки на България? 

 

Никола Делев – и.д. директор „Стратегическо планиране“ в 

„Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Да. В разговори сме и с колегите от македонската страна (македонският 

преносен оператор). Там в момента се осъществяват промени в организацията на 

самото дружество, а към момента единствената входна точка на Македония за 

природен газ е точката Кюстендил/Жидилово. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Да. 

 

Никола Делев – и.д. директор „Стратегическо планиране“ в 

„Булгартрансгаз“ ЕАД: 

С други думи, към момента, няма възможност откъде другаде да дойде газ в 

Македония, за да може той евентуално да постъпи и впоследствие към България. В 

бъдеще, разбира се, при целесъобразност, е възможно да се направят съответните 

промени. Те биха включвали включително и нова инфраструктура. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! Сега по отношение на входните точки с Турция. Едната важна точка 

е Странджа/Малкочлар, това е всъщност Странджа 1/Малкочлар от Трансбалканския 

газопровод. Тази точка е единствено изходна, но все пак да Ви запитам: в рамките на 

този месец ще има доставка на природен газ, доколкото знам, именно по… това ще 
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бъде по другата тръба, която всъщност е Странджа 2/Малкочлар, която е входна. Има 

ли възможност изходната точка Странджа/Малкочлар да се направи реверсивна, т.е. 

входно-изходна, с оглед на използването на Трансбалканския газопровод в обратна 

посока, защото тя в момента е изходна дотолкова, доколкото преди това около 14 

милиарда куб.м. природен газ годишно бяха доставяни от „Газпром експорт“ на 

Република Турция? Какво ще ми кажете? Има ли някакви планове за това? 

 

Никола Делев – и.д. директор „Стратегическо планиране“ в 

„Булгартрансгаз“ ЕАД: 

Да, имаме планове за това. Работим целенасочено в тази посока точката да стане, 

да имаме възможност и за вход. Технически, от гледна точка на инфраструктура, това е 

възможно. За целта е необходимо да бъде подписано споразумение за междусистемно 

свързване между двата оператора. От българска страна „Булгартрансгаз“ ЕАД и от 

турска страна „Боташ“. В засилени преговори сме, но не зависи само от нас, иначе 

имаме готовност. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! И така с нескрито удоволствие ще отбележа, че в списъка е въведена 

11-та важна точка Стара Загора, която е именно входно-изходна точка на 

междусистемно свързване с „Ай Си Джи Би“ АД, което всъщност е много важно, за да 

може да започне функционирането от първи октомври на интерконектора 

Комотини/Стара Загора. Въпросите, които зададох бяха насочени към това, че 

България, както и другите страни в региона, трябва да се поставят всички важни точки 

да бъдат входно-изходни, за да има пълна свързаност, което е гаранция за създаване на 

реална диверсификация на доставки на всяка една от страните. Аз нямам други 

въпроси. Не виждам други. Да попитам работната група, има ли нови факти и 

обстоятелства, които трябва да бъдат включени в документите, които предстои да 

приемем на закрито заседание? Г-н Димитров? 

 

М. Димитров – и.д. директор на дирекция „Природен газ“: 

Господин Председател, няма нови факти и обстоятелства, след представяне на 

доклада към Комисията. 

 

Доц. д-р Иван Н. Иванов: 

Благодаря! При това положение, колеги, насрочвам, тъй като становища по 

доклада могат да постъпят от заинтересовани лица, които не присъстват на 

общественото обсъждане, но може би го следят онлайн, а и да не го следят онлайн, 

могат да ползват доклада от сайта на Комисията, респективно да изразят своя позиция 

чрез становище до Комисията. Обявявам, че срокът за подаване на писмени становища 

е 14-дневен и след неговото изтичане, Комисията ще проведе закрито заседание, което 

го насрочвам да се проведе на 30.09.2022 г. и след което още от 01 октомври 

актуализираният списък на важните точки ще бъде действащ, утвърден от Комисията за 

енергийно и водно регулиране. Благодаря Ви за участието в днешното заседание  и Ви 

желая успешен ден! 
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Приложение: 

1. Писмо на КЕВР с изх. № Е-03-17-1035/09.09.2022 г. - покана до 

заинтересованите лица относно актуализация на списък с важни точки от 

газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД и проект на актуализиран списък с 

важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       

.................................................                        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 Б. Голубарев 

 

.................................................     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 П. Трендафилова 

               РОСИЦА ТОТКОВА 
 

  

 

Протоколирал: 

 

 И. Зашева - главен експерт 

 
 

 


